Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van oktober 2019.

In de klassen zijn wij druk bezig met de Kinderboekenweek. Er is extra veel aandacht voor boeken en
(voor)lezen. Zo zijn de kinderen uit groep 7/8 gaan voorlezen in groep 1 t/m 4. Ook zijn er moeders in
de klassen komen voorlezen. Er worden verschillende andere activiteiten gedaan rondom een
boekenkring of een boekpresentatie. Aanstaande vrijdag (morgen) is er ook nog een tentoonstelling
voor de ouders, opa’s, oma’s etc. Voor groep 1 t/m 4 is dit van 11.30 – 12.00 uur en voor groep 5
t/m 8 is dit van 14.45 – 15.15 uur. Wij hopen natuurlijk op veel belangstelling, want de kinderen
hebben allemaal goed hun best gedaan om er een mooie tentoonstelling van te maken.
Jantje Beton
Afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest met loten verkopen voor Jantje Beton. De helft van
de opbrengst is voor een goed doel en de andere helft is voor de school. We hebben dit schooljaar
voor het eerst de loten verkocht via machtiging. Voorgaande jaren konden de loten verkocht worden
voor contant geld, maar vanaf dit jaar kon het alleen nog maar via machtiging. We hebben wel
geconstateerd dat de opbrengst dit jaar een stuk lager is dan voorgaande jaren. De opbrengst voor
de school is ongeveer 350 euro. Degene die de meeste lootjes heeft verkocht, 28 lootjes, is Jaylinn
van Schilt. Zij heeft hier ook een presentje voor gekregen.
Meubilair
Ook in groep 7/8 is er vorige week nieuw meubilair gekomen. In de groepen 3 t/m 8 zijn er nu dus
nieuwe stoelen en tafels.
Schoolfruit
Wij zijn dit schooljaar weer ingeloot voor het EU-schoolfruit. Dit betekent dat onze school
20 weken lang gratis groente en fruit krijgt voor iedere leerling. Dit stimuleert kinderen
samen groente en fruit te eten in de klas.
In week 46 (12 t/m 16 november) start het schoolfruit. Dit zal duren tot en met
week 16 (15 t/m 19 april). U hoort nog van ons welke dagen het worden, maar het
zal in ieder geval drie dagen in de week zijn.

Volleybal
Afgelopen woensdagavond heeft groep 7/8 mee gedaan met
het volleybaltoernooi. Wij hebben met drie teams van De
Regenboog deelgenomen aan het toernooi. Het meisjesteam
uit groep 8 heeft het podium behaald, want zij zijn derde
geworden! Het jongensteam uit groep 8 is vierde geëindigd
en het meisjesteam uit groep 7 zesde. Een super goede
prestatie van iedereen! Wij willen bij deze ook de ouders
bedanken die hebben geholpen tijdens het toernooi!
Leerlingenraad
Vanaf dit schooljaar zijn wij gestart met een leerlingenraad. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben
zich op kunnen geven voor deze leerlingenraad. In de klassen is gestemd welke leerling het beste
past in de leerlingenraad. Dit zijn de volgende leerlingen geworden: Joie (groep 5), Jessica (groep 6),
Lisa (groep 7) en Milan (groep 8).
De leerlingenraad komt ongeveer 5x per jaar samen op vrijdagmiddag (onder schooltijd) met juf
Carolijn en/of juf Elize. De leerlingen kunnen dan mee denken over schoolse zaken. Bijvoorbeeld over
de uitstraling van het gebouw, mist er nog wat op het schoolplein etc. Het is voor ons als
leerkrachten ook fijn om te weten hoe kinderen over bepaalde zaken denken. Wij kunnen dan als
team kijken waar we wel of niet iets mee kunnen doen. Het is natuurlijk ook een leerzaam traject
voor de kinderen. Het is fijn dat ze zich op deze manier hoorbaar kunnen maken.
Sinterklaas
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas en zijn pieten onze school een bezoekje brengen. Wij
hebben besloten om deze dag een verlengde schooldag te houden. Dit houdt in dat de kinderen
gewoon om 8.40 uur op school worden verwacht, maar ze zijn om 14.00 uur uit. Ze blijven dan
tussen de middag op school eten. Ze moeten wel zelf een lunchpakketje meenemen. U ontvangt
tegen die tijd nog een uitgebreidere brief met verdere informatie.
Staken
Op woensdag 6 november is er weer een landelijke staking voor het onderwijs. Het team van De
Regenboog is het wel eens met het doel van de staking, maar wij nemen geen deel aan de staking. De
kinderen kunnen dus op woensdag 6 november gewoon naar school.
Schoolshirts
Wij hebben gemerkt dat er de afgelopen tijd toch wat schoolshirts zijn verdwenen. Wilt u zo
vriendelijk zijn om thuis te controleren of u nog schoolshirts heeft van De Regenboog. Mochten deze
toch nog per ongeluk in uw kast liggen dan willen wij vragen om de shirts weer terug in te leveren op
school.

75 jaar bevrijding Dinteloord
Hier heeft u vast al wel over gehoord. Ook de scholen in de gemeente Steenbergen worden actief
betrokken bij de activiteiten die plaats vinden. Zo hebben wij op 19 september meegedaan met het
doorgeven van vrijheid. Op deze dag, waarop de geallieerde piloten Gibson en Warwick 75 jaar
geleden zijn neergestort, trok er een truck langs de scholen. Wij hebben de truck met een lied en
spandoeken/vlaggetjes ontvangen bij onze school. Er mochten 8 kinderen van onze school meerijden
in de truck naar de Petrus en Paulus school. Een capsule en brokstukken van het vliegtuig werden in
de truck meegenomen en doorgegeven. In de capsule had iedere school een wens voor de toekomst
gedaan. De gemeente houdt de capsule in bewaring en 26 oktober wordt deze begraven bij het
oorlogsmonument op het Kerkplein in Steenbergen.
Ook zijn wij met groep 7/8 naar de voorstelling Oorlogsgeheimen geweest. De voorstelling was
gebaseerd op het boek van Jacques Vriens. De voorstelling vond plaats op basisschool Maria Regina
in Steenbergen. Het was een mooie, maar vooral indrukwekkende voorstelling.
Op zaterdag 9 november wordt er een viering gehouden vanwege het feit dat de bevrijding 75 jaar
geleden heeft plaatsgevonden. In Dinteloord heeft dat een vervelend staartje gehad, omdat de
geallieerden vlak voor de bevrijding Dinteloord hebben gebombardeerd vanwege het vermoeden dat
er nog Duitse bolwerken in de kerkgebouwen zouden zitten. Deze viering wordt georganiseerd door
het oranjecomité en zal in de hervormde kerk plaatsvinden met medewerking van de katholieke, de
hervormde en de gereformeerde gemeente. De drie grote koren van Dinteloord zullen de muzikale
invulling verzorgen. Voor groep 7/8 zal hier nog een aparte uitnodiging voor komen.
Schoolreis
Vorige maand zijn wij op schoolreisje geweest naar De Beekse bergen. Met groep 1 t/m 6 zijn wij
rond 9 uur vertrokken met de bus. Wij zijn uitgezwaaid door de kinderen van groep 7/8, de ouders en
Kibeo. Het was een gezellige dag met prachtig weer! We hebben veel dieren gezien en we hebben
ontzettend veel plezier gehad met elkaar. De terugreis verliep ook voorspoedig, want rond kwart
voor 5 waren wij alweer terug op school.
Gymlessen
De helft van ons team is bezig met de opleiding bewegingsonderwijs. Je mag tegenwoordig geen
gymlessen meer geven als je hier geen opleiding voor hebt gevolgd. Juf Carolijn, juf Manon en juf
Corinne zijn dit schooljaar gestart met de opleiding. Juf Elize is bezig met het afronden van de
opleiding, want zij is al eerder gestart en moet nu dus nog maar een blok halen. Voor deze opleiding
moeten zij natuurlijk zoveel mogelijk gymlessen geven. Misschien heeft u van uw zoon/dochter al
gehoord dat ze van een andere leerkracht gym krijgen. Dit kan dus de komende maanden geregeld
voorkomen. Wij proberen het intern zo te regelen dat de kinderen hier geen hinder van ondervinden.
Op deze manier kunnen de leerkrachten hun opleiding ook snel en goed afronden.

Regels en afspraken
De afgelopen weken zijn er in de klassen regels en afspraken gemaakt. Deze hangen ook in alle
klassen op de muur. Ook is er weer aandacht geweest voor de schoolregels. Na de herfstvakantie
beginnen we met de regel van de maand. De regel van de maand november zal zijn: ‘Ik, jij, wij,
iedereen hoort erbij’.
CJG
Ook volgend schooljaar zal het CJG een keer in de maand aanwezig zijn op De Regenboog. U kunt
daar terecht voor grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. Van 8.30 – 9.30 uur is er
iemand aanwezig op:
- Dinsdag 29 oktober
- Dinsdag 26 november
Belangrijke data:
Woensdag 2 oktober t/m vrijdag 11 oktober
Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober
Donderdag 31 oktober
Donderdag 31 oktober
Donderdag 31 oktober
Vrijdag 1 november

Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Bezoek drukkerij museum groep 5/6
Bezoek ’t Ravelijn groep 7/8
Informatieavond van 8 naar 1, ouders groep 8
Bezoek drukkerij museum groep 7/8

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over Kibeo en het CJG.

Kibeo
Dagopvang
Na het thema ‘Welkom Puk’ richten we ons nu op de nationale voorleesweek, met het thema: reis
mee! We hebben hiervoor een treinstation in ons lokaal met een trein. We kunnen ons verkleden als
conducteurs. We gaan regelmatig langs de bibliotheek en zijn ook voorgelezen in groep 1/ 2.
Tegelijkertijd is de herfst begonnen. We lopen een rondje, gaan naar Bee @ Home, de blaadjes vallen
van de bomen, we vinden eikeltjes en wilde kastanjes. We hebben veel geraapt, op de groep hebben
we nu een grote bak met eikeltjes, dennenappels, kastanjes en de ‘helikopters’ die uit de boom
vallen op het plein. We zingen ‘op een grote paddenstoel’, gooien met de blaadjes buiten en
knutselen om ons lokaal helemaal in herfstsfeer te maken.
Onze jongste kinderen wensen de kinderen van school een fijne herfstvakantie.

Buitenschoolse opvang
Onze openingstijden zijn dagelijks van 7:00 tot 8:30 (Voorschoolse opvang).
En van 15:15 tot 18:00 (buitenschoolse opvang). In de vakantieperiode hebben we vakantiemix,
leuke activiteiten om het ook in de vakantie gezellig te hebben!
Vergeet je ons niet te volgen op Facebook. Dagelijks leuke foto’s en nieuws van onze groepen!
Tussenschoolse opvang
Het komende schooljaar zal Albert Heijn Dinteloord de gezonde producten sponsoren tijdens het
overblijven. Brood, melk, beleg en fruit of rauwkost. We willen Albert Heijn Dinteloord hier weer erg
voor bedanken.

Voor het overblijven is een inschrijving bij Kibeo nodig. Dit kan heel makkelijk op kibeo.nl of vraag
een inschrijfformulier aan 1 van onze medewerkers of de leerkracht van school. Overblijven zonder
inschrijving tegen betaling van contant geld is niet mogelijk.

Het CJG Steenbergen voor kleine en grote vragen op uw School
Hallo,
Ook het schooljaar 2019/2020 ben ik, Anouk Jacobs jeugdverpleegkundige bij de
Jeugdgezondheidszorg GGD West Brabant in de gemeente Steenbergen, weer aanwezig op school
met een inloopspreekuur. Bij jullie op school zal dit iedere 4e week van de maand op dinsdag van 8.30
tot 9.30 zijn. Ik zit dan in de computerruimte.
Je kunt bij mij terecht voor allerlei vragen die gaan over het opvoeden en opgroeien van jouw
kind(eren). Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt over zijn of haar ontwikkeling, maar ook als je vragen
hebt over het nog niet zindelijk zijn van jullie zoon of dochter, of is het bij jullie thuis juist altijd een
gevecht aan tafel? Tijdens het inloopspreekuur wil ik graag met jou naar jullie situatie kijken en indien
gewenst kan ik je wat tips meegeven of juist de bevestiging geven dat jullie het gewoon goed doen!
Mocht je aan één gesprek niet voldoende hebben dan kijken we samen welke ondersteuning er nog
meer nodig is, maar vooral wat jullie prettig vinden! Dit alles is geheel vrijblijvend en kosteloos! Dus….
loop gerust eens binnen!
Voor meer informatie over het CJG verwijs ik jullie naar onze website www.cjgsteenbergen.nl
Mocht het niet uitkomen om tijdens het inloopspreekuur op de Regenboog binnen te wandelen,
dan kunnen we uiteraard ook op een andere dag iets plannen. Stuur mij dan een berichtje, ik
ben te bereiken op: an.jacobs@ggdwestbrabant.nl of 0612263814. Ook kunt u altijd terecht bij
de balie van Vraagwijzer-CJG aan de Fabrieksdijk 6, 4651 BR te Steenbergen. Deze is
maandag t/m donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot
16.30 uur. Of bel:

De aanwezige dagen voor komend schooljaar op basisschool de
Dinsdag 24 September van 8.30 tot 9.30
Dinsdag 29 Oktober van 8.30 tot 9.30
Dinsdag 26 November van 8.30 tot 9.30
December NIET ivm kerstvakantie
Dinsdag 28 Januari van 8.30 tot 9.30
Maart NIET ivm voorjaarsvakantie
Dinsdag 24 Maart van 8.30 tot 9.30
April NIET ivm meivakantie
Dinsdag 26 Mei van 8.30 tot 9.30
Dinsdag 23 Juni van 8.30 tot 9.30

Regenboog zullen zijn:

